
পরীক্ষাটি শুরু করষার আগে এই পুগরষা নিগ দ্ে নিকষা যত্নসহকষাগর পড়ুি। 
আগে যয পরীক্ষাটি কগরগেি তষার যেগক এটি নিন্নতর হগত পষাগর।

নিগে নিগে নিএইচএসনস যকষানিি-১৯ 
পরীক্ষা (যরনপি অ্ষানটিগেি পরীক্ষা) 
করষার ধষাপনিনতিক নিগ দ্ে নিকষা 

ABC123456

এসব নির দ্ে শিা শুধুমাত্র নিএইচএসনস ক�ানিি-১৯ কসলফ কেরটের (করনিি অ্ানটিরেি িরীক্া) সারে সম্পন�দে ত।

�ীিারব নিরের বা অি্ ক�ারিা ব্নতির ক�ানিি-১৯ িরীক্া �ররবি এবং NHS-ক� িরীক্ার ফলাফল নররিােদে  �ররবি তা 
এই নির দ্ে নশ�ায় ব্াখ্া �রা হরয়রে।

নব�ল্প িাষার সংস্করণ ও নিনিওর মাধ্রম প্র্শদেিী  
gov.uk/covid19-self-test-help এ িাওয়া যারব।

আিিার সমস্ত িরীক্ার ফল NHS এর �ারে নররিােদে  �রুি
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আপিষাগক যষা করগত হগে

আপিষার ধষাপনিনতিক নিগ দ্ে নিকষা
নির দ্ে শাবলী িারলািারব িড়ুি এবং ধািগুরলা সঠি� ক্রমািুসারর অিুসরণ �রুি। প্রনতটি 
িরীক্া প্রস্তুত �ররত প্রায় ১৫ নমনিে সময় লাগরব এবং আররা ৩০ নমনিে িরর ফলাফল 
প্রস্তুত হরয় যারব।

১৫  
নিনিট
প্রস্তুনত 

নেিষাে নিগরষািষাি পৃষ্ষা

১ আিিার িরীক্া �রার োয়গাটি প্রস্তুত �রুি    ৬

আিিার কেটে ন�রের নেনিসিত্র যাচাই �রুি   ৭

২ আিিার িরীক্ার কসে আি �রুি   ৮

৩ আিিার কসায়্াব িমুিা নিি    ১০

অি্ �াররা িরীক্া �রা   ১১

৪ কসায়্াব িমুিা প্রনক্রয়া �রুি    ১২

৫ আিিার ফলাফল িড়ুি    ১৪

৬ আিিার ফলাফল নররিােদে  �রুি   ১৫

৭ আিিার িরীক্ায় প্রাপ্ত ফলাফরলর মারি �ী   ১৬

৮ িরীক্ার িারফররমন্স    ১৭

৯ আিিার কেটে ন�ে নিরাির্ কফরল ন্ি  ১৭

আিিার িরীক্ার ফলাফল নলরখ রাখুি   ১৮

যকষানিি-১৯ আক্ষান্ত য�ষাগকগ্র প্রনত ৩ েগি ১ েি েষাগি 
িষা যয তষারষা আক্ষান্ত হগেগে।
নিরে নিরে নিয়নমত িরীক্া �রর আমরা িাইরাস নবস্তাররর গনত মন্থর �ররত িানর এবং আমার্র িনরবার 
ও সমারের সবরচরয় িােু� মািুষর্র সুরনক্ত রাখরত সহায়তা �ররত িানর।

২
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আপিষাগক যষা করগত হগে

পরীক্ষাটি করষা সম্বগধে পরষািিদে
আিিার� সাহায্ �রার েি্, িুররা নির দ্ে নশ�া েুরড় েনড়রয় আরে ্র�ানর িরামশদে, উির্শ ও সত�কী�রণ বক্স। এসব 
নির দ্ে শিা যত্নসহ�ারর ধারি ধারি অিুসরণ �ররল, নিিদে ররযাগ্ ফলাফল িাওয়ার সম্াবিা অরি� কবনশ ো�রব।

সষাধষারণ নিগ দ্ে িিষা ও সতককীকরণ 
• প্ররত্� ব্নতির েি্ িৃে� কেটে ন�ে ব্বহার �রুি। কেটে ন�রের প্রনতটি আইরেম ক�বল এ�বারই  

ব্বহার �ররত িাররবি।

• নেনিসগুরলা িুিরায় ব্বহার �ররবি িা। আিিার� প্ররত্� ব্নতির ফলাফল নররিােদে  �ররত হরব।

• আিিার হাত বা দৃনটির সমস্া ো�রল, কসায়্াব কিওয়া ও িরীক্া �রার প্রনক্রয়ার েি্ আিিার� �াররার  
সাহায্ নিরত হরত িারর।

• আিিার যন্ িা� কবঁধারিা োর�, তাহরল অি্ িাসারন্ধ্র কের� কসায়্াব নিি। যন্ উিয় িারশ কবঁধারিা োর�, 
তাহরল কসায়্াব কিওয়ার আরগ এ� িাশ কের� কবঁধারিা খুলুি।

• আিিার যন্ গত ২৪ ঘণ্ার নিতরর িা� কের� রতি িরড় োর�, তাহরল অি্ িাসারন্ধ্র কের� কসায়্াব নিি  
অেবা ২৪ ঘণ্া অরিক্া �রুি।

• িরীক্াটি িটি হরয় যাওয়ার ঝঁুন� �মারিার েি্ িরীক্া �রার আরগ �মিরক্ ৩০ নমনিরের েি্ ন�েু খারবি িা 
বা িাি �ররবি িা।

• এসব কেটে ন�ে ক�বল মািুরষর ব্বহাররর েি্ ততনর।

পরষািিদে

যটস্ট নকটটি ঘগরর তষাপিষাত্ষাে অেেষা একটি িীত� শুকিষা স্ষাগি (২° যস�নসেষাস যেগক ৩০° যস�নসেষাস) 
িেু্ করুি। সরষাসনর সূযদে ষাগ�ষাগক রষাখগেি িষা এেং নরিে েষা নরিেষাগর রষাখগেি িষা। 

কেটে ন�েটি ঘররর তািমাত্রায় (১৫° কসলনসয়াস কের� ৩০° কসলনসয়াস) ব্বহার �রা উনচত। ন�েটি যন্ এ�টি 
শীতল োয়গায় (১৫° কসলনসয়ারসর �ম) সংরক্ণ �রা হরয় োর�, তাহরল এটি ব্বহার �রার আরগ ৩০ নমনিরের 
েি্ এটির� স্ািানব� ঘররর তািমাত্রায় কররখ ন্ি। 

যটস্ট নকট নিশুগ্র িষােষাগ�র েষাইগর রষাখুি।

৩
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এই পরীক্ষা নেষগে

আপিষার যকি নিগে পরীক্ষা করষা উনচত
এই কসলফ-কেটে ন�ে উিসগদেনবহীি কলার�র্র েি্, এটি িা� ও গলার েি্ এ� ধররণর কসায়্াব িরীক্া, যার মাধ্রম 
আিনি সংক্রানমত আরেি ন�িা তা যাচাই �রা যায়।

উিসগদেনবহীি কলা� বলরত কসসব কলার�র্র কবাঝায় যারা িাইরাসটি বহি �রর ন�ন্তু এর ক�ারিা উিসগদে ক্খা যায় িা।

আপিষার যকষানিি-১৯ পরীক্ষাে পনেটিি ফ� পষাওেষা যেগ� যষা যষা করগত পষাগরি:
•  করাগটির নবস্তারর� সীনমত �ররত সাহায্ �রার েি্, আিিার� এবং আিিার িনরবারর� সর�ানর নির দ্ে শিা অিুযায়ী 

নিরের� আলা্া ো�রত হরব:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/ 

• আিনি গত ১৪ ন্রি যার্র ঘনিষ্ঠ সংস্পরশদে এরসনেরলি বা যার্র সারে ক�ারিা স্ারি নগরয়নেরলি তার্রর� োিাি, 
যারত তারা ক�ানিি-১৯-এর সম্াব্ সংক্রমরণর েি্ িরীক্া �রায়।

আপিষার যকষানিি-১৯ পরীক্ষাে যিগেটিি ফ� পষাওেষা যেগ�
এমি সম্াবিা আরে কয িরীক্া �রার সময় আিনি হয়ত সংক্রাম� নেরলি িা। তরব িরীক্ার কিরগটিি ফলাফল ক�ারিা 
নিশ্চয়তা ক্য় িা কয আিিার �ররািািাইরাস িাই।

পরষািিদে

আিিার �ররািািাইরারসর (ক�ানিি-১৯) উিসগদে ো�রল বা আিনি �ররািািাইরারস (ক�ানিি-১৯) আক্রান্ত হরল 
অিুগ্রহ �রর অিলাইরি NHS এর নির দ্ে শিা ক্খুি: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

যন্ আিিার �ররািািাইরারসর (ক�ানিি-১৯) উিসগদে োর� এবং অবস্ার অবিনত ঘরে, বা আিনি ৭ ন্ি িররও িারলা 
িা হি, তাহরল NHS 111 অিলাইি িনররষবা 111.nhs.uk এ যাি। আিিার যন্ ইটিাররিে অ্ারক্সস িা োর�, 
তাহরল NHS 111 িম্বরর �ল �রুি। ক�ারিা নচন�ৎসাগত েরুনর অবস্ার কক্রত্র 999 িম্বরর িায়াল �রুি।

উনবিগ্ন হগ�, সষাহষায্ নিগত য্নর করগেি িষা। আপিষার সহেষাত েুনধি-নেগেচিষার উপর িরসষা রষাখুি।

৪
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এই পরীক্ষা যষাগ্র েি্ উপগযষােী

যষারষা ১৮+ েের েেসী
নিরে িরীক্া �রর নররিােদে  �রুি,  
প্ররয়ােরি অরি্র সহায়তা নিি।

১২-১৭ েের েেসী  
নকগিষার-নকগিষারী
নিরে িরীক্া �রুি এবং প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্নতির তত্তাবধারি নররিােদে  �রুি।  
প্ররয়ােি অিুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ব্নতিটি 
িরীক্া সম্পা্ি �ররত িাররি।

১২ েেগরর কি েেসী নিশু
১২ বেররর �ম বয়সী নশশুর্র 
িরীক্া ক�ারিা প্রাপ্তবয়স্ক ব্নতি 
�তৃদে � �ররত হরব। 
ক�ারিা নশশুর িরীক্া �রার ব্ািারর 
আিনি আত্মনবশ্াস কবাধ িা �ররল 
এই িরীক্া �ররবি িা। 

কত ঘি ঘি পরীক্ষা করগত হে
আিিার �ত ঘি ঘি িরীক্া �রা উনচত তা আিিার িনরনস্নত এবং বতদে মাি োতীয় বা স্ািীয় নির দ্ে নশ�া  
অিুযায়ী নিন্ন হরত িারর।

আগরষা সহষােতষা যকষােষাে পষাওেষা যষাে
নিরে নিরে িরীক্া �রা নবষরয় আররা তে্ িাওয়া যারব এখারি: gov.uk/covid19-self-test-help
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১. আপিষার পরীক্ষা করষার েষােেষাটি প্রস্তুত করুি

আিিার িরীক্ার আরগ ৩০ 
নমনিরের েি্ ন�েু খারবি িা বা 
িাি �ররবি িা

৩০  
নিনিট

আিিার প্ররয়ােি হরব: 
•  এ�টি োইমার, কযমি হাতঘনড় বা ক্য়ালঘনড়

•  টিসু্  
•  আয়িা

•  সাররফস নলিিার

•  হ্ান্ড স্ানিোইোর বা সাবাি ও গরম িানির 
প্রাি্তা।

 ১   যত্নসহ�ারর এই নির দ্ে নশ�া িড়ুি। আররা সাহায্ লাগরল কসায়্াব 
িরীক্ার নিনিওটি অিলাইরি ক্খরত িাররি:  
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

িরীক্াটি শুরু �রার অব্বনহত আরগ, িরীক্ার ন�েটি 
রাখার েি্ এ�টি সমতল িৃষ্ঠতলর� িনরষ্ার �রুি 
ও শুন�রয় নিি।

২  

২০
যসগকন্ড

সাবাি ও গরম িানি বা হ্ান্ড স্ানিোইোর ন্রয়  
আিিার হাত দু’টি ২০ কসর�ন্ড ধরর িারলািারব ধুরয় 
কফলুি।  

এ�ানধ� িরীক্া �ররল, িৃষ্ঠতলটি িনরষ্ার �রুি এবং 
প্রনতটি িরীক্ার মারঝ আিিার হাত ধুরয় নিি।

৩  

৬
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আপিষার নকগটর নেনিসপত্ যষাচষাই করুি

৪   আিিার িরীক্ার বরক্স যা যা ো�া উনচত:

এক্সট্্া�শি টিউব কহাল্ার

ি্ার�রে নসল �রা কেটে ন্রিি

এক্সট্্া�শি  
বাফার স্ারশ

এক্সট্্া�শি টিউব বেদে ্ রাখার ব্াগ

নসল �রা 
কমাড়র�র নিতরর 

কসায়্াব 

পরষািিদে

যকষাগিষা নকেু ক্নতগ্রস্ত, িষাঙষা েষা অিুপনস্ত েষাকগ� কী করগত হগে
যন্ লক্্ �ররি কয ক�ারিা ন�েু ক্নতগ্রস্ত, িাঙা বা অিুিনস্ত আরে, তাহরল অিুগ্রহ �রর িরীক্ার ন�েটি 
ব্বহার �ররবি িা। গ্রাহ� কযাগারযাগ ক�র্রে কফাি �রর নফিব্া� ন্রত িাররি। এসব লাইি স�াল ৭ো কের� 
রাত ১১ো িযদেন্ত কখালা োর�।

কফাি �রুি: 119 িম্বরর (কমাবাইল ও ল্ান্ডলাইি কের� নবিামূল্)।  
আমরা ২০০টি িাষায় োড়াও নরিটিশ সাইি ল্াঙু্রয়রে সহায়তা প্র্াি �নর। 

আিনি যন্ ক�ারিা নিিাইরসর দ্ারা ক্নতগ্রস্ত হি, কসই কক্রত্র এো নররিােদে  �ররল অি্র্র সাহায্ হরত িারর, 
অিুগ্রহ �রর এখারি যাি:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

৭
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২. পরীক্ষা করষার েি্ যসট আপ করুি

৩০  
নিনিট

৫  নসল �রা ব্াগ কের� কেটে ন্রিি বার �রর িনরষ্ার সমতল 
িৃষ্ঠতরলর উির রাখুি। 

কখালার িরর ৩০ নমনিরের মরধ্ িরীক্া শুরু �রুি।

সতককীকরণ

৬   টিউবটির� বরক্সর নিতরর সংযুতি এক্সট্্া�শি টিউব 
কহাল্াররর মরধ্ রাখুি। 

যত্ন নিি

৭   স্ারশটি সাবধারি কমাচড় ন্রয় বা কিরঙ খুলুি। এো আিিার 
মুখ কের� দূরর কররখ খুলুি এবং সাবধাি োকুি কযি ক�ারিা 
তরল উিরচ িা িরড়।

যত্ন নিি

 এক্সট্্া�শি টিউবটি খুলুি এবং আলরতািারব টিরি স্ারশ 
কের� িুররা তরল ি্ােদে টিউরবর মরধ্ কবর �রুি। 

স্ারশটি যারত টিউরবর গারয় স্পশদে িা হয় কসই ব্ািারর 
সরচতি োকুি। বরেদে ্র েি্ কয ব্াগ ক্ওয়া হরয়রে 
তারত স্ারশটি রাখুি।

৮  

৮
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৯  আলরতা �রর টিসু্র মরধ্ আিিার িা� ঝাড়ুি আর তারির 
টিসু্টি ক�ারিা ঢা�িা-বন্ধ নবরি কফরল ন্ি।

আিনি ক�ারিা নশশুর িরীক্া �ররল তার� িা� ঝাড়রত 
সাহায্ �রুি। আিনি যারত বাড়নত কলেষ্া কের� নিষৃ্নত 
কিরত িাররি কসই েি্ এো �ররত হয়।

৩০
যসগকন্ড

১০  সাবাি ও গরম িানি বা হ্ান্ড স্ানিোইোর ন্রয় আিিার 
হাত দু’টি ২০ কসর�ন্ড ধরর িারলািারব ধুরয় কফলুি। 

আিনি যন্ অি্ ক�ারিা ব্নতির উিরর এই িরীক্াটি �ররি, 
তাহরল আিিার্র উিয়র�ই আবারও আিিার্র হাত ধুরত 
বা েীবাণুমুতি �ররত হরব।

সতককীকরণ

১১  

কসায়্ারবর িরম, �ািরড়র িগাটি স্পশদে �ররবি িা।

আিিার সামরি নসল �রা কমাড়র� কসায়্াবটি খঁুরে নিি। 
িরম, �ািরড়র িগাটি সিাতি �রুি। 

যত্ন নিি

  আিনি যখি এো ব্বহার �ররত প্রস্তুত ো�রবি, শুধু 
তখিই কসায়্াব ি্ার�নেং এর কমাড়� খুলুি, এবং 
আলরতািারব কসায়্াবটি কবর �রুি।  

১২  

৯
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৩. আপিষার যসষাে্ষাে িিুিষা নিি

নেি, ্াঁত, গাল, মানড়, বা অি্ ক�ারিা িৃষ্ঠতলর� কসায়্ারবর �ািরড়র িগা ন্রয় স্পশদে �ররবি িা। এটি অি্ ক�ারিা 
ন�েুর� স্পশদে �ররল, এো আিিার িমুিার� িটি �রর ন্রত িারর। �খিও আিিার হাত ন্রয় িরম, �ািরড়র িগাটি 
স্পশদে �ররবি িা।

সতককীকরণ

যন্ ১২ েেগরর কি েেগসর যকষাগিষা নিশুর পরীক্ষা কগরি, অেেষা সহষােতষা প্রগেষােি হে এিি যকষাগিষা ে্নতির পরীক্ষা 
কগরি, তষাহগ� ১১ পৃষ্ষাে য্ওেষা ধষাপগুগ�ষা অিুসরণ করুি

x ৪

১৩  আিিার মুখ চওড়া �রর হাঁ �রুি এবং কসায়্ারবর �ািরড়র 
িগাটি উিয় েিনসরলর উির (বা কযখারি তা ো�ার �ো 
নেল কসখারি) ঘষুি। 

প্ররত্� িারশ ৪ বার িারলািারব স্পশদে �রর এো �রুি 
(আিিার� এো �ররত সাহায্ �রার েি্ এ�টি েচদে  বা 
আয়িা ব্বহার �রুি)। সাবধারি কসায়্াবটি আিিার গলার 
নিেি কের� কবর �রুি।

২.৫ যসনি

১৪  কসই এ�ই কসায়্াব আলরতা �রর ১টি িাসাররন্ধ্র কঢা�াি 
যতক্ণ িা সামাি্ বাধা িাওয়া যায় (আিিার িার�র 
নিতরর প্রায় ২.৫ কসনম)।

x ১০

১৫ ১০ বার িুররািুনর কগালা�ারর ঘুনররয়, িাসাররন্ধ্রর নিতরর 
চারিারশ আলরতািারব কসায়্াবটি মুেুি। বলপ্ররয়ারগর 
প্ররয়ােি িাই।

অস্নস্ত�র অিুিব হরত িারর।  
আিনি যন্ কোরারলা প্রনতররাধ বা ব্ো অিুিব �ররি, 
তাহরল কসায়্াবটি এর কচরয় কবনশ গিীরর কঢা�ারবি িা।

১০
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অি্ কষাগরষা পরীক্ষা করষা

১২ বেররর �ম বয়সী নশশুর্র ক�ারিা প্রাপ্তবয়স্কর� ন্রয় িরীক্া �রারিা উনচত। ক�ারিা নশশুর�, বা সহায়তা প্ররয়ােি 
হয়এমি ব্নতির� �ীিারব প্রস্তুত ও িরীক্া �ররত হয় কসই নবষরয় নিরচর নির দ্ে শিা অিুসরণ �রুি। আিনি  
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help এ এ�টি প্র্শদেিী নিনিও ক্খরত িাররি।

ক�ারিা নশশুর িরীক্া �ররত কগরল তার� িরীক্ার ন�েটি ক্খাি এবং আিনি �ী �ররত চরলরেি কসই নবষরয় তার সরঙ্  
�ো বলুি। সম্ব হরল, নশশুর� �াররা ক�ারল বসাি বা �াউর� ওর হাত ধররত বলুি। নশশুটির� এ�টি টিসু্র মরধ্ িা� 
ঝাড়রত বলুি। টিসু্টি এ�টি ঢা�িা-বন্ধ নবরি রাখুি।

x ৪

কসায়্াবটি আিিার হারত ধরুি, নশশুটির� বড় �রর মুখ 
খুরল হাঁ �ররত বলুি এবং তার মাোর� নিেরির ন্র� 
কহনলরয় ন্ি। কসায়্ারবর �ািরড়র িগাটি আলরতািারব 
উিয় েিনসরলর উির (বা কযখারি তা ো�ার �ো নেল 
কসখারি) ঘষুি। 

প্ররত্� িারশ ৪ বার িারলািারব স্পশদে �রর এো �রুি। 
সাবধারি কসায়্াবটি কবর �রুি।

১৩

কসই এ�ই কসায়্ারবর �ািরড়র িগাটি আলরতা �রর 
তার এ�টি িাসাররন্ধ্রর নিতরর কঢা�াি যতক্ণ িা 
সামাি্ বাধা অিুিব �ররি। 

১৪

x ১০

কসায়্াবটি তার িাসাররন্ধ্রর নিতরর চারিারশ বৃত্া�ারর 
১০ বার আলরতািারব মুেুি। 

আিনি যন্ েিনসল কসায়্াব িা �রর োর�ি,  
তাহরল উিয় িাসাররন্ধ্র কসায়্াব �রুি, এবং প্রনত 
িাসাররন্ধ্র ১০ বার সমূ্পণদে কগালা�ারর কঘারাি।

১৫

১১
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৪. যসষাে্ষাগের িিুিষা প্রনক্েষােষাত করুি

উত্ম িারফররমরন্সর েি্, আিিার িাসারন্ধ্র কমাোর িরর যত তাড়াতানড় 
সম্ব কসায়্াবটি িরীক্া �রুি।

পরষািিদে

১৫  
যসগকন্ড

এক্সট্্া�শি টিউবটি ওঠাি এবং কসায়্ারবর �ািরড়র িগাটি 
এক্সট্্া�শি টিউরবর মরধ্ কঢা�াি যারত এো তররলর মরধ্ 
োর�।

িগাটির� বল প্ররয়াগ �রর এক্সট্্া�শি টিউরবর নিতররর 
প্রারন্ত কচরি ধরুি, এ�ই সারে কসায়্াবটির� ১৫ কসর�ন্ড 
ধরর কঘারাি। আিিার িমুিাটি তররলর মরধ্ স্ািান্তনরত 
�রার েি্ এো �ররত হয়।

১৬  

কসায়্াবটি কবর �রর আিার সমরয় এক্সট্্া�শি টিউবটির� 
কসায়্ারবর গারয় নচিরে ধরুি। 

নিনশ্চত �রুি কয আিনি কসায়্ারবর িরম িগাটি কের� 
সমস্ত তরল সনররয়রেি।

বরেদে ্র েি্ কয ব্াগ ক্ওয়া হরয়রে তারত কসায়্াবটি 
রাখুি।

১৭

এই ধািটি সমূ্পণদে �রার িরর আবারও  
আিিার হাত ধুরয় নিি।

পরষািিদে

ক�ারিা নল� এড়ারিার েি্, ঢা�িাটি এক্সট্্া�শি 
টিউরবর ওিরর আঁে �রর কচরি ন্ি।

১৮

১২
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সুনিনশ্চত �রুি কয িরীক্ার ন�েটি এ�টি িনরষ্ার 
ও সমতল িৃষ্ঠতরলর ওিরর আরে। 

িরীক্া �রার সমরয় ন্রিিটি সরারবি িা।

১৯  

x ২

এক্সট্্া�শি টিউবটির� আলরতািারব চািুি যারত কেটে 
ন্রিরির কস্পনসরমি ওরয়ল (S) এর নিতরর ২ কফাঁো তরল 
িরড়।

নিনশ্চত �রুি কয আিনি তরল ঢালরেি, হাওয়ার বু্বু্ 
িয়। কসায়্ারবর সারে িমুিা সংগ্ররহর নশনশটির�ও বেদে ্ 
ব্ারগ কররখ ন্ি।

২০  

৩০  
নিনিট

এ�টি োইমার কসে �রর আিিার ফলাফল িড়ার আরগ ৩০ 
নমনিে অরিক্া �রুি। 

২০ নমনিরের িরর কয ক�ারিা সমরয় িনেটিি ফলাফল ক্খা 
ন্রত িারর, তরব কিরগটিি ফলাফল িনেিুতি �রার েি্ 
আিিার িুররা ৩০ নমনিে অরিক্া �রা উনচত, �ারণ কেটে লাইি 
(T) ক্খা ন্রত এতক্ণ সময় লাগরত িারর।

২১

িররর িৃষ্ঠায় ক্খুি �ীিারব আিিার ফলাফল িড়রত এবং নররিােদে  �ররত হয়।>>
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৫. আপিষার ফ�ষাফ� পড়ুি

গুরুত্বপূণদে

৩০ নমনিরের কবনশ িরীক্া চলরত ক্রবি িা, তাহরল ফলাফল 
বরবা্ হরয় যারব।

৩০  
নিনিট

পনেটিি ফ�ষাফ�
দুটি লাইি ক্খা যায়। এ�টি রনঙি লাইি �রট্াল লাইি অঞ্চরল (C)  
ো�া উনচত এবং অি্ এ�টি রঙীি লাইি কেটে লাইি অঞ্চরল (T) 
ো�া উনচত।

C-এর িারশ এ�টি আর T-এর িারশ এ�টি, কমাে দুইটি করখা,  
এমিন� আবো হরলও ক্খায় কয িরীক্ার ফলাফল িনেটিি এরসরে।

আিিার িরীক্ার ফলাফল িনেটিি হরল, আিিার� এবং আিিার 
িনরবারর� সর�ানর নির দ্ে শিা অিুযায়ী নিরের� আলা্া ো�রত হরব:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

গুরুত্বপূণদে

যিগেটিি ফ�ষাফ�
এ�টি রনঙি লাইি �রট্াল লাইি অঞ্চরল (C) ক্খা 
যায়। কেটে লাইি অঞ্চরল (T) ক�ারিা লাইি ক্খা যায় 
িা।

েষানত� হওেষা ফ�ষাফ�
�রট্াল লাইি (C) ক্খা যায় িা।
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৬. আপিষার ফ�ষাফ� নরগপষাটদে  করুি

আপিষার পনেটিি, যিগেটিি ও েষানত� হওেষা ফ�ফ� 
NHS এর কষাগে নরগপষাটদে  করগত হগে।

123456789

নকউআর যকষাি

আইনি িম্বর

স�ল িরীক্ার ফলাফল কর�িদে  �রা হরল তা তবজ্ানি�র্রর� 
িতুি িাইরারসর প্রাদুিদে াব ধররত এবং �ীিারব ব্বস্া নিরত হরব 
কসই িরামশদে ন্রত সাহায্ �রর। কলা�েি যন্ ক�বল িনেটিি 
ফলাফল নররিােদে  �রর, তাহরল সংক্রমরণর মাত্রা প্র�ৃত অবস্ার 
কচরয় কবনশ ক্খায়। 

তাই আিিার িরীক্ার ফলাফল কিরগটিি বা বানতল হরলও, 
নিনশ্চত �ররবি কযি NHS এর তে্ নিিুদে ল োর�।  

আিিার ফলাফল নররিােদে  �রার েি্ আিিার ন�উআর ক�াি বা 
কসোর নিরচর আইনি িম্বরটি প্ররয়ােি। 

অি�ষাইগি নরগপষাটদে  করুি (দ্রুততি)
যন্ আিনি ইংল্ান্ড, ওরয়লস বা উত্র আয়ারল্ারন্ড বসবাস �ররি, 
তাহরল ক্খুি:  
gov.uk/report-covid19-result

আিনি যন্ স্কেল্ারন্ড বসবাস �ররি, তাহরল ক্খুি: 
covidtest.scot

অেেষা যটন�গফষাগি নরগপষাটদে  করুি 
119 িম্বরর কফাি �রুি

এসব লাইি প্রনতন্ি স�াল ৭ো কের� রাত ১১ো িযদেন্ত কখালা 
োর�, (কমাবাইল এবং ল্ান্ডলাইি কের� নবিামূরল্)
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৭. আপিষার পরীক্ষাে প্রষাপ্ত ফ�ষাফগ�র 
িষাগি কী

ফ�ষাফ� নরগপষাটদে  করষার পগরই আপিষার পরীক্ষাটি  
সমূ্ণদে হগে।

পনেটিি ফ�ষাফ�
আিনি যন্ িনেটিি ফলাফল িাি, তাহরল তা নির দ্ে শ �রর কয আিনি বতদে মারি ক�ানিি-১৯ এ সংক্রানমত 
হরয়রেি এবং অি্র্রর� সংক্রানমত �রার ঝঁুন� আরে। আিনি যখি আিিার ফলাফল নররিােদে  �ররি, তখি 
আিিার� কয িরবতকী ধািগুরলা নিরত হরব কসই নবষরয় আররা তে্ প্র্াি �রা হরব।   

আিিার�, আিিার সরঙ্ বসবাস�ারী কযর�ারিা ব্নতি, এবং আিিার সহায়তা�ারী মািুষর্র বতদে মাি োতীয় ও 
স্ািীয় নির দ্ে শিা অিুযায়ী নিরের� আলা্া �ররত হরব, যা nhs.uk/conditions/coronavirus-
COVID-19/self-isolation-and-treatment/ এ িাওয়া যায়

সতককীকরণ

যিগেটিি ফ�ষাফ�
আিনি যন্ কিরগটিি ফলাফল িাি, তাহরল এমি সম্াবিা আরে কয িরীক্াটি কয সমরয় �রা হরয়নেল 
তখি আিনি সংক্রাম� নেরলি িা। তরব িরীক্ার এ�টি কিরগটিি ফলাফল নিশ্চয়তা ক্য় িা কয আিিার 
ক�ানিি-১৯ িাই। 

আিিার িরীক্ার ফল কিরগটিি হরল, আিিার� োতীয় ও স্ািীয় নিয়মাবলী ও নির দ্ে শিা অিুসরণ �রা 
চানলরয় কযরত হরব, যার মরধ্ অন্তিুদে তি হরলা নিয়নমত হাত কধায়া, সামানে� দূরত্ব বোয় রাখা এবং কযখারি 
প্ররয়ােি কসখারি মুখ ঢা�ার আবরণ িরা।

আিিার যন্ উচ্চ তািমাত্রা, িতুি োিা �ানশর মরতা উিসগদে ক্খা ক্য় অেবা আিিার স্া্ বা গরন্ধর 
অিুিূনত হানররয় যায় বা তার িনরবতদে ি হয়, তাহরল আিিার� ও আিিার িনরবারর� নিরের� আলা্া �ররত 
হরব, এবং আরর�টি িরীক্া �রারিার নির দ্ে শিা এখারি আরে: gov.uk/get-coronavirus-test 
অেবা 119 িম্বরর গ্রাহ� কযাগারযাগ ক�র্রে কফাি �ররত হরব। লাইি প্রনতন্ি স�াল ৭ো কের� রাত 
১১ো িযদেন্ত কখালা।
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েষানত� হওেষা ফ�ষাফ�
আিনি যন্ ক�ারিা বানতল হওয়া ফলাফল িাি, তার মারি হরলা িরীক্াটি সঠি�িারব িনরচালিা �রা হয়নি। 
আিিার� ি্া� কের� আরর�টি ল্াোরাল ক্া িরীক্া ব্বহার �ররত হরব। প্রেম িরীক্াটি কের� ক�ারিা ন�েু 
িুিরায় ব্বহার �ররবি িা এবং ধাি ১ কের� িরীক্া িদ্ধনতটি শুরু �রুি।

যন্ সিস্ষাটি নেরষােিষাি েষাগক
যন্ সমস্াটি নবরােমাি োর�, তাহরল িরীক্ার ন�েগুরলা ব্বহার �রা অনবলরম্ব বন্ধ �রুি।
যন্ আরর�টি িরীক্ার সরঞ্াম িা োর�, তাহরল নিন্ন ধররির িরীক্া �রারত িাররি NHS 
ক�ানিি-১৯ অ্ারির মাধ্রম অেবা

gov.uk/get-coronavirus-test এ নগরয়, বা 119 িম্বরর গ্রাহ� কযাগারযাগ ক�র্রে 
কফাি �রর। এসব লাইি প্রনতন্ি স�াল ৭ো কের� রাত ১১ো িযদেন্ত কখালা োর�।

পরীক্ষার পষারফরগিন্স
যন্ �াররা উচ্চমাত্রার �ররািািাইরাস (ক�ানিি-১৯) োর� তাহরল িরীক্ায় তার িনেটিি ফলাফল আসার  
সম্াবিা কবনশ। 
এর মারি হরলা, কয স�ল মািুষ বতদে মারি আক্রান্ত এবং যার্র অনবলরম্ব নিরের� আলা্া �রা প্ররয়ােি,  
তার্রর� এটি খুব সম্বত সিাতি �ররব।

যন্ সিস্ষাটি নেরষােিষাি েষাগক
যন্ সমস্াটি নবরােমাি োর�, তাহরল িরীক্ার ন�েগুরলা ব্বহার �রা অনবলরম্ব বন্ধ �রুি।
যন্ আরর�টি িরীক্ার সরঞ্াম িা োর�, তাহরল নিন্ন ধররির িরীক্া �রারত িাররি NHS 
ক�ানিি-১৯ অ্ারির মাধ্রম অেবা

gov.uk/get-coronavirus-test এ নগরয়, বা 119 িম্বরর গ্রাহ� কযাগারযাগ ক�র্রে 
কফাি �রর। এসব লাইি প্রনতন্ি স�াল ৭ো কের� রাত ১১ো িযদেন্ত কখালা োর�।

৮

যটস্ট নকট নিরষাপগ্ যফগ� ন্ি
আিিার িরীক্াটি এ�বার সমূ্পণদে হওয়ার ির, ব্বহৃত িরীক্ার ন�রের সমস্ত উিা্াি প্র্ত্ আবেদে িার ব্ারগ 
রাখুি এবং এো আিিার বাসার সাধারণ আবেদে িায় রাখুি। 

কফরল ক্ওয়ার িরর আিিার হাত িারলািারব ধুরয় নিি।

৯
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আপিষার পরীক্ষার ফ�ষাফ� ন�গখ রষাখুি

এো আিিার নিরের কর�রিদে র েি্। আিিার� এরিররও আিিার ফলাফল NHS-এর �ারে 
নররিােদে  �ররত হরব (তরে্র েি্ িৃষ্ঠা ১৫ ক্খুি)।
ক্খুি: gov.uk/report-covid19-result

যক পরীক্ষা কগরগেি তষানরখ সিে পরীক্ষার ফ�ষাফ�
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আপিষার নকগট নিম্নন�নখত উপকরণ রগেগে

আইগটি ৩-প্ষাক ৭-প্ষাক

ব্বহাররর নির দ্ে শাবলী (এই িনে) ১ ১

টিউব কহাল্ার নেদ্র সম্বনলত বক্স ১ ১

নসল �রা ি্ার� কেটে ন্রিি ৩ ৭

এক্সট্্া�শি বাফার স্ারশ ৩ ৭

এক্সট্্া�শি টিউব কহাল্ার ৩ ৭

নসল �রা কমাড়র�র নিতরর কসায়্াব ৩ ৭

বেদে ্ রাখার ব্াগ ৩ ৭

িরণ্র ক�াি িরণ্র ক�াি 
TK2196    TK2193 
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NHS Test and Trace �মদেসূনচর আওতায় নিএইচএসনস বাস্তবায়রির অংশ নহসারবই শুধু এই নিিাইস সরবরারহর  
অিুমনত আরে।

প্রস্তুতকষারক: Department of Health and Social Care, 39 Victoria Street, Westminster, 
London, SW1 0EU. 

নিএইচএসনস'র সষাগে চুনতির আওতষাে প্রস্তুত কগরগে: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 
2F/3F/4F, No. 188, Pingcheng South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, 
Fujian, 361026, P. R. China.

Manufacturer

প্রতী�গুরলার সূচ�

ইোইনলি অক্সাইি ন্রয় 
স্ানিোইে �রা হরয়রে

২ – ৩০°কস এর মরধ্  
সংরক্ণ �রুি

ব্বহাররর েি্  
নির দ্ে শিা ক্খুি

কয তানররখর মরধ্ ব্বহার 
�ররত হরব

িুিরায় ব্বহার 
�ররবি িাততনর �রার তানরখ

লে িম্বর

করা্ কের�
দূরর রাখুি

xx
xx িরীক্ার েি্ 
যরেটি আরে

শু�রিা রাখুি

প্রস্তুত�ার�

ি্ার�েটি ক্নতগ্রস্ত 
হরল ব্বহার �ররবি 
িা

সত�দে তা⚠

ইি নিরট্া িায়াগিনটে� 
কমনির�ল নিিাইস 

িুিবদে্বহাররযাগ্

2°C

30°C

TEMPERATURE 

keep   
keep 

Batch 

SterilisedUsing  

DO  

SUFFICIENT 

date  

Manufacturer

consult   

Do      InVitro   USE 

এই িনের স�ল তে্ ও েনব ১৮ েুি ২০২১ িযদেন্ত সঠি�।

সংস্করণ ১.৩.৪

আিিার সমস্ত িরীক্ার ফল NHS এর �ারে নররিােদে  �রুি


